
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-04-20-000051-a 
 

1. Найменування замовника: Відділ освіти виконкому Металургійної 
районної у місті ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02142313 

3. Місцезнаходження замовника: 50006, Україна, Дніпропетровська обл., 
місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, 20 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати 
зв’язок з учасниками: 

Дирда Тетяна Олегівна, +380564907633, 
dzervo@ukr.net 

 
5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

8. Місце поставки товарів або місце 
виконання робіт чи надання послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Послуги з 
перевезення 
організованих груп 
дітей на спортивні 
змагання ДЮСШ 
№ 1 

ДК 021:2015: 
60140000-1 — 
Нерегулярні 
пасажирські 
перевезення 

1 послуга  50000, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, визначається 
замовником самостійно відповідно 
до графіку спортивних змагань 
вихованців відділення хокею з 
шайбою та відділення футболу 
КПНЗ ДЮСШ № 1 в межах 
території України  

від 16 травня 
2019 
до 31 жовтня 
2019  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 

200 100,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 20,01 UAH 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 травня 2019 15:16 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає 
його надати): 

0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 06 травня 2019 12:19  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток 1 до тендерної документації  
 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

Запредметом закупівлі:код за ДК 021:2015: 60140000-1 – Нерегулярні пасажирські 
перевезення (Послуги з перевезення організованих груп дітей на спортивні змагання ДЮСШ 
№ 1). 
Кількість послуг: 1 послуга (8700 км) 
Обсяг надання послуг:3 пасажирські автобусидля перевезення організованих груп дітей на 
спортивні змагання, місткістю 53-55 пасажирських місць 
Строк надання послуг:травень-жовтень 2019 року 
Місце надання послуг:визначається замовником самостійнов межах території України 
Територія пасажирських поїздок: визначається замовником самостійно відповідно до графіку 
спортивних змагань вихованців відділення хокею з шайбою та відділення футболу КПНЗ 
ДЮСШ № 1в межах України. 

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором про 
закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути 
сплачені. Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником  
окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної 
пропозиції, за результатами проведеного аукціону. Загальна вартість пропозиції (ціна 
тендерної пропозиції) і всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені.  

Учасник при розрахунку вартості пропозиції враховує такі параметри: 
Перевезення №

з/
п 

Найменування марки 
пасажирського 

автобусу 

К
іл
ьк
іс
ть

 а
вт
об
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ів

  (
од

.) 

Вартість 1 км 
пробігу, грн. (в 
т.ч. ПДВ, якщо 

ПДВ 
передбачено) 

Загальнакількістьпробіг
у при 

перевезенніорганізован
ихгрупдітей на 

спортивнізмагання, км 

Загальнавартіст
ьперевезення, 
грн., (в т.ч. 
ПДВ, якщо 

ПДВ 
передбачено) 

1. 

Пасажирський 
автобус, 
місткість 53-55 
пасажирських 
місць 
 

3 - 8700 км  

Для надання транспортних послуг учасник повинен мати автотранспортні засоби у 
кількості не менше 3 одиниць, а саме: 

- 3(три) пасажирські автобусиз кількістю місць для сидіння 53-55 (без місця сидіння 
водія), автобус повинен бути обладнаний системою кондиціювання повітря, мати 
ремені безпеки. 
Транспортні послуги надаються з водієм. 
Учасник гарантує замовнику використання автобусів протягом пасажирських 

перевезень без додаткової їх дозаправки паливно-мастильними матеріалами. 
Учасник повинен використовувати власні або орендовані пасажирські автобуси 

відповідно до їх призначення згідно з інструкцією виробника.  
1. Послугивключають: 

 - забезпеченнясвоєчасного транспортного обслуговування в межах України з метою 
перевезення організованих груп дітей на спортивні замагання; 
 - утриманнятранспортнихзасобів у належномутехнічномустані; 



 - здійсненнятехнічногообслуговування та ремонту транспортнихзасобіввідповідно до 
нормативівтехнічногообслуговування на сертифікованихстанціяхтехнічногообслуговування; 
 - забезпечення заправки транспортнихзасобівпаливом, яке рекомендоване заводом-
виробником, та маєвідповіднуякість. 
 - забезпеченнязв’язкувідповідальної особи Замовникаіз водієм; 
 - проведеннящоденногомедичногоогляду та інструктажуводіїв. 
 - щоденнаперевіркатехнічного стану транспортнихзасобівта випискаподорожнього листа. 
 Графікроботиводіїв: 40 годиннийробочийтиждень при п’ятиробочих днях на тиждень.  

Вимоги до водіїв: 
- обов’язкова наявність 2 (двох) водіїв для 1 (одного) автотранспортного засобупід час 

здійснення перевезення організованих груп дітей на спортивні змагання; 
 - відсутність судимостей; 
 - водійський стаж не менше 5 років; 
 - наявність безперервного водійського стажу протягом 1 (одного) останнього року; 
 - бездоганневиконаннясвоїхобов’язків, охайнийзовнішнійвигляд. 

До пропозиціїпотрібно додати (завантажити)копіюдійсної ліцензії на провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. 

На кожен автомобільний транспортний засіб учасник повинен надати (завантажити) у 
складі тендерної пропозиції: 

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на власний транспортний засіб або 
тимчасовий реєстраційний талон на орендований транспортний засіб, та свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу, до якого він виданий, оформлені відповідними органами 
Міністерства внутрішніх справ, що відповідають за безпеку руху, оформлене відповідно 
доПорядкудержавної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, 
атакожсамохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіхтипів, марок 
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, іншихприрівняних до них транспортних 
засобівта мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.98 № 1388; 

- протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, який відбувається не рідше 
один раз на півроку; 

- на орендований транспортний засіб: договір оренди (найму) транспортного засобу, 
оформлений відповідно до ст. 799 Цивільного кодексу України, чинний на момент 
здійснення перевезень організованих груп дітей на спортивні змагання; 

- полюс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів; 

Учасник повинен надати (завантажити) у складі тендерної пропозиції документи для 
підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, а саме допуску до перевезень 
водіїв, на яких оформлені наступні документи: 

- посвідчення на право керування автомобільними транспортними засобами відповідної 
категорії національного або міжнародного зразку, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.01.1992 №47 «Про затвердження зразків національних та 
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних 
засобів»; 

- копії трудових книжок водіїв, що підтверджують наявність безперервного досвіду 
роботи протягом 1 (одного) останнього року на посаді водія, а також наявність досвіду 
роботи водієм не менше ніж 5 років;  

- діючу довідку про проходження обов’язкового медичного огляду; 
- поліс обов’язкового страхування водія від нещасного випадку на транспорті; 
- завірені копії журналу реєстрації інструктажів з безпеки руху водіїв;  
- завірені копії журналу до рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв; 
-завірені копії форми № 1 ДФ (відповідно до наказу Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4- 

Податковийрозрахуноксум доходу, нарахованого (сплаченого) на користьфізичнихосіб, і 
сумутриманого з них податкуза 2019рік).  



У разі неможливості надати транспортні послуги визначенимиавтотранспортними 
засобами,  учасник зобов’язаний забезпечити роботу іншого резервного автотранспортного 
засобу з подібними технічними характеристиками, вартість послуг якого не перевищуватиме 
вартості аналогічних послуг первинного автотранспортного засобу. 
 

 


